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 عولی  

  9ّوسهبى بب در  ًظری پرستبری داخلی جراحی پیشٌیبز : 

 

هراقبت از هذدجَیبى بمر   فراّن آٍردى تجبرة ببلیٌی الزم در خصَص کبربرد هفبّین ٍ ًظریِ ّبی ًَیي پرستبری در هدف ک ی :

 حرکتی ٍ دسمتگبُ ادراری  -هتببَلیسن سلَلی ) سرعبى(، اعوبل حسی در بیوبراى هبتال بِ اختالالت خَدهراقبتی اٍرماسب  الگَی 

 ٍ خبًَادُ آًْب 

 

 وظبیف دانشجویبن در کبرآموزی :  

ّر یک از داًشجَیبى ببیستی هذدجَی هشخصی را کِ دارای یکی از هشکالت هرتبظ بب عٌبٍیي هببحث درسی هی ببشمذ ) شمبه    

( در هحیظ کبرآهَزی اًتخبة ٍ هَرد بررسمی قمرار   حرکتی ٍ دستگبُ ادراری -هتببَلیسن سلَلی ) سرعبى(، اعوبل حسیاختالالت 

 05تٌظین ًومَدُ ٍ گمسارن ًْمبیی آى را عمی همذت      خَدهراقبت اٍرما بر هبٌبی الگَی دادُ ٍ فرآیٌذ پرستبری هربَط بِ هذدجَ ر

 CDدقیقِ در حضَر اسبتیذ هربَعِ ٍ داًشجَیبى ارائِ دٌّذ. داًشجَیبى هَظف ّستٌذ گسارن ًْبیی تکبلیف خَد را بِ صمَرت  

از حضَر در هح  کبرآهَزی ببیذ برگِ هعرفمی   حذاق  یک ّفتِ قب  از تبریخ ارائِ بِ هسئَل در  تحَی  ًوبیٌذ. داًشجَیبى قب 

ًبهِ هربَعِ را از هسئَل در  تحَی  گرفتِ ٍ بب ّوبٌّگی هسئَل ببلیٌی در عَل ایبم ّفتِ بِ غیمر از رٍزّمبی تعغیم  در هحمیظ     

 کبرآهَزی هذدجَی هَرد ًظر خَد را اًتخبة ًوبیٌذ.
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